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 جدايی دين از حکومت خواست اکثريت ملت ايران است

  

گز ارش گردهمايي و همايش جبهه ملی شاخه 
  آمريکا در واشنگتن

  
  مسعود هارون مهدوی: از

  
     پس از تشکيل و برگزاری کنگره جبهه ملی خارج از کشـور در             
فروردين ماه سال جاری در شهر استکهلم سوئد اعضای جبهه ملی            
در آمريکا بخاطر انجام انتخابات داخلی جبهـه ملـی آمريکـا و نيـز               

رسی مسائل سياسی روز بويژه در ارتباط با ايران اقدام به برگزاری بر
يک گردهمايی در شهر واشنگتن نمودند و از ديگر اعضا جبهه ملی            

  .در خارج کشور برای شرکت در آن دعوت بعمل آوردند
     ضمناً بـا توجـه بـه تصـميماتی کـه در کنگـره جبهـه ملـی در          

ودن امکانـاتی در زمينـه    استکهلم در جهت راهگشايی و فـراهم نمـ        
همبستگی با ديگر نيروهای ملی گرفته شده بود نتيجه کل را مورد            
بررسی قرار داده تا نحوه راه و روش آينده نسـبت بـه ايـن حرکـت               

در واشـنگتن   » هاليـدی ايـن   « براي اين منظور هتـل      . روشن شود 
اً محل اقامت بيشتر شرکت کنندگان هـم در        نضم. انتخاب شده بود  

  .ل تعيين شده بودهمين هت
 صـبح بـا پخـش       ۱۰ سپتامبر سـاعت     ۲۴گردهمايی روز جمعه        

و نمايش فـيلم کوتـاهی از زنـده يـاد دکتـر             » ای ايران « سرود ملی 
 نفر آغـاز    ۶۰ با حضور بيش از      »پير احمد آباد  « محمد مصدق بنام    

اکثريت مدعوين از طرفداران و وابستگان به جبهـه ملـی           . بکار کرد 
 که از کشورهای اروپائی و اياالت متحده آمريکـا بـرای            ايران بودند، 

  .شرکت در اين گردهمايی به واشنگتن آمده بودند
    سالن برگزاری با نصب عکـس زنـده يـاد دکترمحمـد مصـدق و           
شعارهای اسـتقرار دموکراسـی، حاکميـت ملـی، اسـتقالل، آزادی،            

  .عدالت اجتماعی تزيين شده بود
خنران شاخه جبهه ملـی در واشـنگتن             اولين سخنران دبير و س    

بود که پس از خـوش آمـدگويی بـه مـدعوين گـزارش کوتـاهی از                 
فعاليت ها و اقداماتی که از گردهمايی دوره گذشته تا کنون صورت            

  .گرفته بود، ابراز نمود
     سپس پيام هايی را که از چند تـن از اعضـای جبهـه ملـی کـه         

  .مايند، خوانده شدنتوانسته بودند در همايش حضور پيدا ن
     سخنران بعدی آقای دکتر مدنی بود که در دفاع از دگرانديشان           
و حفظ حقوق برابر آنان و نيز اعتقاد به حفظ تماميت ارضی کشـور      
و حاکميت ملی مطالبی ايراد کردند و همه نيروهای ملی معتقد بـه     

 نامبرده سخنانی در ارتبـاط . اين اصول را به همکاری دعوت نمودند    
با فعاليت های جبهه ملی در آمريکا و خط مشـی آينـده جبهـه در               
قبال جريانات سياسی ايران و جهان ايراد نمود که قسمتی از آن در    

  .شماره پيش نشريه به آگاهی خوانندگان رسانده شد
 صــبح ۱۰ ســپتامبر، روز دوم، گردهمــائی از ســاعت ۲۵     شــنبه 

 شـدن اعضـای شـورای    کارش را آغاز کرد و در بدو امر با مشـخص        
جبهه ملی در آمريکا در رابطه با انتخاب رئـيس شـورا رأی گيـری               

 تن اعضاء خانم پريچهر پروهان با اکثريـت         ۲۳بعمل آمد و از ميان      
از اينکه . آراء بجای آقای دکتر ممتاز بسمت رئيس شورا انتخاب شد

يک خانم به اين سمت انتخاب شد شرکت کنندگان با خوشحالی از  
  .تقبال کردندآن اس

     در اين جلسـه پيشـنهادات حاضـران بـه بحـث و تبـادل نظـر                 
قسمت بعدی دستور جلسه عبارت بود از گفتگوهـائی         . گذاشته شد 

 ملـی خـارج     -در رابطه با نحوه همکاری با ديگر گروههای سياسی          
کشور در چارچوب حاکميت ملی و اسـتقرار دموکراسـی کـه وجـه              

  .مشترک همه ماست

   ماده می شد خوانده ۱۱يش نويس قطعنامه که شامل      سپس پ
ت اعضای جبهه ملی شـاخه آمريکـا واقـع    يشد و مورد تصويب اکثر 

  .گرديد
 مـاده مـی بايسـت در کنگـره          ۱۱     طبق ضابطه جبهه ملی، اين      

بعدی جبهه ملی خارج از کشور مورد بحث قرار گرفته و به تصويب             
  .برسد

 ســپتامبر، آخــرين روز گردهمــائی کــه بنــام                  ۲۶     روز يکشــنبه 
                    نـام گـذاری شـده بـود مجـدداً بـا پخـش سـرود ملـی              »همايش« 
  .آغاز بکار نمود» ای ايران« 

 نفر می شدند که بـا  ۳۰۰     شرکت کنندگان و مدعوين در حدود   
  .ضور داشتندعقايد سياسی مختلف در اين همايش ح

     غير از آقای دکتر مدنی، از چند تن ديگر هـم بـرای سـخنرانی               
از جمله، خانم نسرين محمدی خواهر آقايان    . دعوت بعمل آمده بود   

اکبر و منـوچهر محمـدی کـه در زنـدان جمهـوری اسـالمی بسـر                 
برند، آقای مهندس هوشنگ کردسـتانی، آقـای دکتـر عليرضـا             می

ظم وديعی، آقای دکتر هرمز حکمت، آقای   نوری زاده، آقای دکتر کا    
  .دکتر مهرداد مشايخی، آقای داريوش همايون و چند تن ديگر

     متأسفانه آقای مهندس هوشنگ کردستانی و اقای دکتر هرمـز          
حکمت به داليلـی نتوانسـتند بـه واشـنگتن بياينـد و در همـايش                

به همين دليل پيام آقای مهندس هوشنگ کردستانی . شرکت کنند
  .توسط خانم پريچهر پروهان خوانده شد

     جلسه همايش پس از چند سخنرانی و بحث و گفتگوی بـاز در             
  .  به پايان رسيد۱۹ساعت 

     با توجه به گنجايش کم نشـريه و محـدود بـودن صـفحات آن،               
اجباراً می بايستی محتوای سخنرانی هـا و همچنـين مطـالبی کـه              

ر شـماره هـای آينـده مـورد         توسط نگارنده در جلسه مطرح شد، د      
تفسير قرار گيرد و بازده اين گفت و شنودها و نتيجـه آن بـه طـور                 

  . خالصه به آگاهی خوانندگان رسانده شود
_______________________________________  

     ۲بقيه از ص                                                      بيانيه پاريس
  
  

ن آزاديخــواه و مــيهن پرســت و همچنــين   از هــم ميهنــا
نمايندگان گروه ها، سازمان ها و احزابی که بـا ايـن بيانيـه              
توافق دارند، دعوت می شود با امضای خود همراهی خـود را   

  .اعالم دارند
مهين ارجمند، فاخته برهان، دکتر ايرج پروين، دکتر منـوچهر رزم           

س هوشـنگ   آرا، دکتر محمدرضا صدری، نصـراهللا فرهمنـد، مهنـد         
کردستانی، دکتر حسن کيانزاد، فريبرز کريمـی بختيـاری، افشـين           
محمودی، دکتر نصرت اهللا واحدی، مهندس مسعود هارون مهدوی،     

  .دکتر عزت اهللا همايونفر
  
  

  :پيوستگان
 امريکـا،    -) نصـير سـميرامی   (     جنبش ملی زنان و جوانان ايران       

علی ( گروه سربداران ).دخی عبدی(سازمان زنان ايران مقيم امريکا      
حزب پـان ايرانيسـت     ). محمد دستانی (سازمان ايران پاد    ). حيدری

سازمانهای نگهبانان ايران جاويـد و مشـروطه        ). ( بل رناص(کاليفرنيا  
دبير دوم، (، )دبير اول، آيدين خوش بنيانی    (خواهان ايران پادشاهی    

دی بيژن اربابی، بهمـن اربـابی، مهـ       : مرجان صفايی و هيأت اجرايی    
شريفی، سيروس افهمی، نادر دانياری، فروهر هاشمی، حسين قجر،         
مهدی شيروانی، سيامک سجاد پور، سعيد امـين، پـروين موسـوی،        

 امريکـا،   - امريکـا، وازگـن قنبـری        -محمد هروی   ). اعظم شيروانی 
  .  پان برشت- امريکا، مهندس بهرام معصومی -فريدون سعادت 


